Bestyrelsesdag 11/1 2020
Tilstede: Tobias, Kirsten, Patrik, Kasper, Morgan, Jonas, Mads, Jonna, Stine, Søren, Nadia,
Stephanie, Christian, Duus, Lars, Jesper
- Gruppens fremtidsplaner
Medlemstal og venteliste - vi har pt 250 børn på venteliste. Vi skal finde en måde at
begrænse os på. Vi har pt. 125 spejdere i gruppen.
Den 21 januar 2020 skal vi stemme om vi skal lukke ventelisten - Patrik tjekker listen om
hvordan fordelingen er. Inden d. 21 januar har Ulvene kontaktet alle på listen for at hører
om de stadig er interesseret i at stå på hjemmesiden. Der bliver lavet en excell fil baseret på
alder.
Folk kan først skrive sig på ventelisten når de er fyldt 5 år.
Søskende har fortrinsret til at komme ind i gruppen.
Forventninger til nye medlemmer og forældre:
Der skal laves et velkomst skriv til de kommende medlemmer og deres forældre ift
mødepligt og forventninger til forældrene.
- Diskuter på et ledermøde om forældrene skal komme ind og sige tak for idag - da vi
som ledere/bestyrelse vil være sikre på at børnene bliver sendt godt hjem.
Krav til forældrene - brevet skal være til forældrene.
Kasper og Mads skriver velkomstbrevet til at starte.
- Forventnings afstemning - bestyrelsen vs lederne
Hvad forventer lederne af bestyrelsen og omvendt - bliver rykket til d. 21 januars
bestyrelsesmøde.
Hvad kan vi gøre for at blive bedre til at hjælpe hinanden - bliver rykket til d. 21 januars
bestyrelsesmøde.
Årshjul:
Januar - Regnskabsmøde og indkaldelse til grupperåd - (bestyrelsesweekend)
Februar - Grupperåd - (fastelavn for ungerne)
Marts - Bestyrelsesmøde
April - 23 april er der Sankt Georgsparade - Arbejdsdag + takkefest
Maj Juni - 23 juni Sankt Hans - Ugen efter Sankt Hans afholdes Evaluering af sankt hans og
oprydning af hytten
Juli August - Bestyrelsesmøde (Stor møde)
September - Oprykningstur
Oktober - Arbejdsdag
November - Bestyrelsesmøde - plan for næste år
December - Juletur

1

Referat af bestyrelsesmøder/hjemmeside
Patrik opretter en bestyrelsefane på hjemmesiden, hvor vi uploader referater så de er
tilgængelige.
Årshjulet skal også ligge på denne side og holdes opdateret.
Fremedadrettet skal alle noter og referater lægges op på hjemmesiden, så alle kan finde
dem og fortsætte. Efter hvert bestyrelsesmøde når referater er lagt op bliver der sendt en
mail med at det nu er tilgængeligt på hjemmesiden.
Bestyrelsesmøder i 2020
21 januar - budgetmøde kl. 19.00
25 februar - Grupperåd kl. 19.00 - uden børn og uden fastelavn
24 marts - bestyrelsesmøde kl. 19.00 - planlægning af Sankt Hans/sommerfest + byde
velkommen til de nye forældre
18 august - bestyrelsesmøde kl. 19.00
17 november - bestyrelsesmøde kl. 19.00
Arbejdsdag og takkefest
Vi afholder d. 25 april 2020 arbejdsdag og takkefest på samme dag.
Informationsboard i hytten
Lederne skal diskuterer på næste ledermøde om hvor vidt der er ønske og behov for at få en
info tavle der hænger nede i hytten. Der skal tages stilling til om hvorvidt det er æstetisk ift
vores videre undervisning af børnene. Hvis lederne mener at der er behov for dette.
Udvalg / 3 udvalg - Admin & arrangement udvalg, hytte & grund udvalg, og fundraising
udvalg
Hytte og grund: Tobias, Morgan, Mads, Stine, Søren, Nadia, (Jens), Jesper, Christian, Lars
Admin og arrangement: Patrik, Kasper, Morgan, Jonas, Duus, Jonna, Stephanie, Kirsten, Lars
Fundraising: Jonas, Jonna, Duus
Forretningsudvalg: Lars, Morgan, Kirsten, Stephanie
Hytte og grund udvalg ideer:
Vi søger forældre der vil melde sig til følgende opgaver - en måned af gangen:
Inde opgaver:
- Køkken - rydde op - lederne har selvfølgelig det overordnet ansvar
- WC - tjekke at der er toiletpapir og skifte håndklæder og sørge for der er pænt
- Sikkerhed - er brandslukkeren hvor den skal være og
- Vasketøj - vaske viskestykker
Ude opgaver:
- Klippehæk 1-2 x pr. år (2 mand)
- Slå græs (hver 14 dag fra april-september)
- Løbende oprydning udenfor (1 person pr. uge)
Ønsker:
- Vaskemaskine og tørretumbler
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- Whiteboard
- Depot til rengøringsmidler
- Nøgleskab
Store projekter
- Indgangsportal
- Mikrorum
- Matrialerum
- Slikbod
- Brændeskur
- Klanhytte
- Røgalarmer / brandalarm
- WC renovering
Udvalget mødes 30 min før bestyrelsesmøderne. Der skal laves nogle "how to" lamineret
opgaver og hænges op i hytten, så man selv kan finde ud af hvad opgaverne består af.
Støtteforening:
Der er blevet lavet et udvalg og der er blevet oprettet nogle spørgsmål som der skal
undersøges ift hvordan det fungerer.
Det er planen at oplægget skal fremlægges for os andre d. 21 januar 2020.
Admin og arrangement udvalg:
Stephanie renskriver og sender til Kasper og ellers fremlægges det d. 21 januar og der
nedsættes en gruppe der renskiver operation manual/ funktionsmanualen.
Jubilæumsår 2020:
Sommerlejren er planlagt og invitationen kommer snart ud. Der arbejdes på arrangementet
d. 9 maj 2020. Mere information følger.
- Oprykningsturen går til Ungdomsøen i 2020.
- Juleturen går til Jomsborg.
Lederne skal informerer deres spejdere om at at de kan tage 365 dage med det nye
tørklæde.
Lederene skal informerer om reglerne og så er der et guld mærke til dem der har gået med
tørklædet i 365 dage. Grenlederene må gerne skrive på deres sider på facebook hvor mange
spejdere der går all in på tørklædet med 365 dage.
Information om sommerlejren skal knyttes med til invitationen til grupperåd.
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